
AMERIKAANSCHEDIPTERA

P. M. VANDERWULP.

(Hierbij Plaat 15).

Reeds voorlang hebben een paar hoogst merkwaardige bezendingen

uit de Argentijnsche republiek, die ik aan de vriendelijkheid van

mijn geachten vriend, Professor H. Weyenbergh te Cordova, te

danken heb, mijne aandacht gevestigd op de Zuid-Amerikaansche

'Diptera. Voorloopig heb ik reeds bij meer dan eene gelegenheid van

die bezendingen melding gemaakt >), doch eene meer opzettelijke

behandeling der daarin aanwezige voorwerpen werd door verschillende

omstandigheden vertraagd , en niet het minst door aanvankelijk gebrek

aan de noodige literatuur, die, zooals gewoonlijk bij entomologische

studiën, voor een groot deel in allerlei periodieke geschriften verspreid is.

Inmiddels had het Koninkl. Museum van natuurlijke historie te

Brussel eenige niet onbelangrijke aanwinsten van Amerikaansche

insecten gekregen (uit Guadeloupe van den heer Delaunay , uit Canada

van den heer Provancher, uit Mexico van den heer Dugès, enz.),

en op voorstel van den ij verigen Conservator van het entomologisch

kabinet van dat Museum, den heer Preudhomme de Borre, nam ik

op mij de zich daaronder bevindende Diptera na te zien en te

bestemmen.

1) Zie Tijdsc/n: voor Ënlo>n. XVII. xv ; XXI. 18i» ;
XXII. XXI,
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Nadat ik mij toen zooveel mogelijk op de hoogte had gesteld, heb

ik die taak vervuld, zooveel althans de toestand der voorwerpen

gedoogde, want vooral bij de kleinere soorten liet deze nog al te

wensehen over. Tevens heb ik de bovenbedoelde Argentijnsche soorten

op nieuw stuk voor stuk onder handen genomen, en ook de Diptera

van Amerikaanschen oorsprong in 's Rijks Museum te Leiden —be-

trekkelijk niet vele —vergeleken.

De uitkomsten van mijn onderzoek deel ik in de volgende blad-

zijden mede. Ook daar waar bij reeds beschreven soorten geene

aanteekeningen door mij gevoegd zijn, kan de vermelding haar nut

hebben, zij 't slechts om aan te duiden in welke collectie zich de

exemplaren bevinden. Waar hieromtrent niets bepaaldelijk is gezegd,

is de soort in mijn bezit.

CECIDOMYIDAE.

Asphondylia sp.

Van eene soort, tot dit geslacht behoorende, werden mij een paar

exemplaren uit Argentina door Prof. Weyenbergh overgezonden.

Jammer dat zij niet gaaf genoeg zijn om naar eisch te worden be-

schreven, want, zooveel ik kan nagaan, zijn er nog geen Zuid-Ame-

rikaansche Asphondylien bekend. Toch schijnt het genus in de

nieuwe wereld nog al vertegenwoordigd te zijn, want een viertal

soorten uit Noord-Amerika zijn door den Baron Osten-Sacken beschreven

in de Transactions of the Amcric. Entoinol. Society en in de Canadian

Enlomolofjist.

MYCETOPHILIDAE.

T r i c h o n t a perspicua n. sp.

Flavescens; thorace subvittato; antennis praeter basin obscüris|

abdomine maculis dorsalibus fuscis
;

pedibus dilute lutescentibus, coxis

puncto apicali nigro , tarsis fuscis ; alis ex luteo cinereis ; cellula

posteriori quarta propior ad alarum basin quam cellula posteriori

secunda. —S long. 6 mm.

Roodgeel. Sprieten anderhalfmaal zoo lang als kop en thorax, vrij
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stevig; de wortelleden alsmede het begin der schaft geel, overigens

zwartachtig, doch met grijs dons bedekt. Op den thorax donkere

borstelhaartjes en eene aanduiding van drie bruine langsbanden,
waarvan de middenste het duidelijkste, naar voren verbreed en eenigs-

zins gespleten is. Achterlijf slank, van ter zijde platgedrukt, met
donkerbruine, iets glanzige rugvlekken tegen den achterrand der vijf

eerste ringen; zesde ring bijna geheel verdonkerd, alleen aan den
buik geel; het eindlid roodgeel, aan den wortel van boven met twee
behaarde tepeltjes, aan 't eind met kleine, zwartbruine, behaarde

aanhangsels. Pooten bleek roodgeel; aan 't eind der heupen een zwart
stipje; de scheenen iets donkerder, de tarsen bruin; aan de voor-

pooten het eerste tarsenlid ongeveer een vijfde korter dan de schee-

nen; achterste scheenen met eene dubbele rij doorn tjes. Kolf jes geel.

Vleugels met geelgrauwe tint, naauwelijks zoo lang als het achterlijf
;

de hulpader voorbij de halve lengte der wortekel in de subcostaal-

ader uitloopende; basis der vierde achtercel (onderste vorkcel) iets

digter naar den vleugelwortel dan de basis der tweede achtercel

(bovenste vorkcel).

Een i
^

uit de omstreken van Quebec (Provancher)
, in het Brus-

selsche museum.

Deze soort behoort, volgens het aderbeloop, stelUg tot het geslacht

Trichonta. Er zijn van dit genus slechts twee Noord-Amerikaansche
soorten beschreven (vulgaris Low en foeda Low), die echter beiden
merkelijk kleiner en daarbij donkerder gekleurd zijn.

BIBIONIDAE.

1. Plee! il ruficollis Fabr.

Tipula rn/icollis, Fabr. Spec, insecl. IL UO. 53] kl Eni. syst. lY.2é9.

76
;
—Hirlea riißcoUis

, Fabr. Ent. Syst. supp. 552. 6 ; id. Syst. Anil. 53. 9
;—Plecia rufirollis^ Wied. Dipt. exot. L 31. 1; id. Auss. Zweifl.1.72.

1; Macq. Suit, à Bit/f. Dipt. L pi. 14 f. 17; Bell. Diti. Messie. 1. 15.

Eenige exemplaren van beide sexen van Guadeloupe (Delaunay) in

het museum te Brussel.

2. Plecia discolor n. sp.

Nigra; thoracis dorso rubro-testaceo ; antennis brevibds; alis fuligi-

nosis. —Ç long. 7 mm.



144 AMERIKAANSCHBDIPTEEA.

Gelijkt zeer op PI. rufiroliis F., doch onderscheidt zich op het

eerste gezift door deu alleen van boven rood gekleurden thorax; de

borstzijden en de achterriig zijn geheel zwart; het rood van den

thorax-rug is ook niet zoo helder, maar meer steenrood, en doet

zich eenigermate voor als drie breede langsbanden, waarvan de mid-

denste iets vooruitgeschoven is, en die niet anders dan door langs-

groeven zijn gescheiden ; het scliildje is nog een weinig roodachtig
,

maar reeds donkerder dan het overige. De sprieten zijn merkelijk

korter en meer ineengedrongen dan bij riißcoULs^ meer zelfs dan bij

de Oost-Indische PI. fidi^icollis ^).

Een $ uit Argentina (Weyenbergh).

PI. dorsal is Macq. [üipt. ex. I. 1. 86. 2), van de Kaap, komt,

wat kleur en teekening betreft , met de bovenbeschreven soort overeen,

doch het geheel andere vaderland maakt de indentiteit reeds hoogst

onwaarschijnlijk; bovendien zegt Macquai't van deze soort: „ailes

brunes, le milieu des cellules moins foncé", terwijl de vleugels bij

mijne soort eene zeer gelijkmatige bruine tint vertoonen en niet den

donkeren zoom langs de aderen, welke ook bij ruficoUis gevonden wordt.

3. Piccia lieteroptera Say.

Bihio iieleropterus , Say, Journ. ac. Pliil. III. 77. 2; Wied. Anss.

Zwcifi. I. 80. 6; — Penlltelria alm, Macq. Suit, à Uu
If.

Dipt. 1.

175. 2; —Enpeitetius aler , Macq. Dipt. exot. I. 1. 85 pk 12 f. 3; —
Plecia loiigipes j Low, Beri, eutom. Zeilsehr. II. 109.

Een <?, uit de omstreken van Quebec (Provancher) in het museum

te Brussel.

4. B i b i o X a II t h o p u s Wied.

Wied. Ahss. Zweifl I. 80. 5; Macq. Dipl. ex. I. 1. 88. 4.

Eenige wijfjes uit de omstreken van Quebec (Provancher) in het

museum te Brussel.

5. B i b i o b a 1 1 i 111 o r i c 11 s Macq.

Macq. Dipt. ex. supp. 5. 17. 12.

1) Plecia fnlvicoVis verschilt van Fl. riificoUis bijna alleen door kortere sprie-

ten. Fabricius had dus goed gezien toen hij dit aangaf.
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Een $ van Quebec (Provunclier) in het museum te Brussel.

Het stemt met Macquart's beschrijving overeen, ook wat betreft

de bijna onzigtbare dwarsader aan de basis der derde achtercel; de

voorscheenen zijn echter bijna geheel donker; de beide doornen aan
haar einde zijn nagenoeg van gelijke lengte, de binnenste is evenwel
dunner.

Een 2 van dezelfde herkomst reken ik mede tot deze soort; de
genoemde dwarsader en in 't algemeen de vleugeladeren zijn bij dat

exemplaar krachtiger en duidelijker.

6. ß i I) i o variabilis Low.

Low, £l/y>/. Am. sept. Cent. V. 7.

Een <? van Quebec (Provancher) in bet museum te Brussel.

7. B II) I o gracilis Walk.

Walk. List, 1. 123.

Een c?, als voren,

8. B il) i o a I) b r e V i a t tt s n. sp.

Niger; thorace, scutello, coxisque anticis rufis; alis fuliginosis;

nervi discoidalis ramo inferiori et nervi posticalis ramo superiori mar-
ginem alarum non attingentibus. —? long. 6,5—8,5 mm.

Zwart met eenigen glans. Voorhoofd zeer plat; snuit kort
; sprieten

korter dan de kop. De geheele thorax met het schildje en de borst-

zijden glanzig roestrood, met korte beharing van dezelfde kleur;

zeer glanzig en daarbij iets verdonkerd zijn de schouderknubbels en
het schildje. Pooten glanzig zwart; aan de voorpooten de heupen
roestrood, de dijen sterk verdikt, de scheenen korter dan de dijen,

de buiten waartsche doorn aan 't eind der scheenen groot en stevig,

pekbruiu; de binnenwaartsche zeer klein; voortarsen slank
, het eerste

lid merkelijk langer dan de scheenen. Kolfjes zwartbruin. Vleugels

roetbruin, langs den voorrand donkerder; randvlek niettemin duide-

lijk; de voorrandsaderen zwart, de overige aderen lichtbruin
; wortel-

stuk der cubitaal-ader even lang als de middeldwarsader
; de onderste

arm der discoidaal-vork en de bovenste der posticaal-vork bereiken den
vleugelwortel niet; achterd warsader regt.

Twee wijfjes uit Argentina (Weyenbergh).

De soort is verwant aan B, Ifiuraciciis Say, die zich ook door afge«

IQ
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korte vleiigeladeren onäerscheidt , doch bij deze zijn de dijen rood en

daarentegen de prothorax, het schildje en de achterrug zwart.

Een <?, van dezelfde herkomst, zou misschien hierbij kunnen be-

hooren ; het is 6 mm. lang 5 in de vleugels stemt het geheel overeen
;

de thorax en ook de voorheupen zijn evenwel glanzig zwart, met

lichtgrijze beharing.

9. Dilophus thoracic us Say.

Say, Journ. ac. Phil. III. 80, 3; Wied. Auss. Zweiji. I. 77. 5.

Een $ van Montevideo (Linden) in het Brusselsche museum.

10. Dilophus t r i s u 1 c a t u s Macq.

Macq. Dipl. ex. I. 1. 88. 1.

Een 2 uit Argentina (Weyenbergh) reken ik tot deze soort, die

door Macquart uiterst kort is beschreven. Het voorwerp is 5,5 mm.

lang en dus weinig grooter dan onze D. vulgaris, waarop het veel

gelijkt; de kop of liever het achterhoofd is merkelijk meer verlengd;

de groeven op den thorax zijn zeer onregelmatig; de vleugels zijn

geheel roetbruin, naar den voorrand donkerder, waai-door de randvlek

weinig in 't oog valt; het aderbeloop komt met dat van D. vulgaris

overeen, doch de beide langsaderen, welke de tweede achtercel vor-

men en bij genoemde soort aan haar einde verflaauwen of zelfs geheel

onzigtbaar worden , loopen hier volkomen duidelijk tot het einde door
;

de tweede achtercel ontspruit juist aan het boveneinde der achter-

dwarsader, terwijl zij bij andere, en ook bij onze inlandsche soorten

een klein weinig daar voorbij begint ; waarschijnlijk zullen de woorden

van Macquart: „deuxième cellule postérieure sessile" hierop doelen.

11. Dilophus melan ari us n. sp.

Totus niger nitidus; capite valde elongato; alis fuliginosis; macula

stigmatica nigra. —$ long. 6 mm.

Glanzig zwart ; kop en thorax naakt ; achterlijf en pooten met korte

zwarte beharing. Kop lang uitgerekt, het gedeelte voor de oogen

ruim zoo lang als dat achter de oogen. Aan de voorpooten de dijen

een weinig verdikt, de scheenen buitenwaarts op het midden en aan

het einde met een duidelijken borstelkam; de achterste pooten vrij

slank. Kolfjes zwart. Vleugels zwartbruin; aderen en randvlek

jswartj hier en daar tegen de langsaderen een smalle lichtere zoom.



AMERIKAANSCHBDIPTEKA; 147

Twee wijfjes van Mexico (E. Diigès) in het museum te Brussel.

Volgens den bouw van den kop zou deze soort moeten worden

gebragt tot het genus ÀcaDtìiocìii'ìiiis, door Blanchard opgerigt voor

Zuid-Amerikaansche DUopinis- soorten met snuitvormig verlengden kop.

Op het voorbeeld van Low en Schiner acht ik het evenwel beter,

voorloopig althans, deze soorten maar in het geslacht Z)i/o/>//??s te laten
,

omdat het bedoelde kenmerk alleen of bijna alleen bij de wijfjes aan-

wezig is en zich daarin allerlei overgangen voordoen, terwijl boven-

dien om dezelfde reden nog verschillende andere exotische Bibioniden

generiek zouden kunnen worden afgescheiden, waartoe voor hetoogen-

blik nog geene noodzakelijkheid bestaat.

D. mei ann rins onderscheidt zich van Acanthocnemis gagatinus Phil,

door de zwarte kolfjes. Het is echter niet ondenkbaar, dat zij kon

zamenvallen met A. ater Phil., waarvan alleen het c? is beschreven,

dat ook zwarte kolfjes, maar daarentegen glasachtige vleugels heeft.

TIPÜLIDAE.

1. Otenopliora at rata Liun.

Tipula alrala Linn. Fawh siiec, 1749 ;
— Clenophora alraia Fabré

Syst. Anti. 19. 6; Meig. Si/st. Besv/ir. I. 158. 8 (?) en VI. 285 (c?);

Schiner, Faun. austr. II. 499; v. d. Wulp, Dipt. Neerl. I. 349. 2

(met de verdere daar aangehaalde synoniemen).

Een <? uit de omstreken van Quebec (Provancher) in het Brusselsche

museum.

Het exemplaar gelijkt volkomen op onze Europesche voorwerpen;

alleen is de sprietschaft met de kamtanden vuil bleekgeel (ook bij

onze exemplaren komt dit wel eens voor, hoewel in mindere mate);

bovendien zijn de pooten niet zoo levendig rood, maar meer kastanje-

bruin, waardoor de lichte knieën meer uitkomen; de ingedrukte

grauwe vlekken boven in de borstzijden en aan den wortel des

achterlijfs zijn geheel overeenkomstig onze exemplaren; ook de vorm

der genitaliën is geheel dezelfde.

2. O z o (1 i c e r a a r g e n t i n a u. sp.

Testacea; antennarum articulis decern ultimis nigro-pectinatis
;

abdomine linea dorsali fusca ; ahs dilute testaceis ; stigmate obsoleto. —

=

i long. 14,5 mm«
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Habitus eener Tipula. Eenkleurig onzuiver roodgeel. Snuit zoo lang

als het overige rondachtige gedeelte van den kop; op het voorhoofd

eene flaauw aangeduide donkere langsstreep. Sprieten (zie fig. 1) rood-

geel, ongeveer zoo lang als kop en thorax te zamen, dertienledig
;

eerste lid cylindriseh, dikker dan de volgende; het tweede kort,

eenigszins bekervormig ; het derde cylindrisch , langer dan de beide

vorige te zamen , allen met enkele borstelharen ; de volgende 10 leden

weder korter, aan de basis zwart en aldaar ter wederzijde met een

stevig borstelhaar en bovendien met eenc vertakking, mede van

zwarte kleur en die aan 't einde een borstelhaartje draagt. Palpen

zwart; het laatste lid merkelijk verlengd. Thorax van boven iets

donkerder en met aanduiding van bruine langsstrepen
,

waarvan de

middelste het duidelijkste is en zich ook over het schildje en den

achterrug voortzet; borstzijden bleek okergeel. Achterlijf met donker-

bruine rngstreep; anus kolfachtig veidikt; de laatste buikring van

onderen in eene lange punt uitgerekt ; bovenste aanhangsels groot en

schubvormig; in 't midden steken een paar draadvormige, aan 't eind

lang behaarde tepeltjes uit (zie fig. 2). Pooten lang en dun, roodgeel, naar

't eind donkerder, scheenen met kleine^ doch duidelijke eindsporen. Kolfjes

geel met zwartachtigen knop. Vleugels langer dan het achterlijf, zacht

bruingeel; de wortel en voorrand roodgeel ; aderen bruingeel; rand vlek

naauwelijks iets verdonkerd, ter wederzijde door eene lichtere plek be-

grensd; lichtere plekken vertoonen zich ook in de schijfcel en aan het

eind der eerste achtercel; vorkcel kort gesteeld.

Twee mannetjes uit de Argentijnsche republiek (Weyenbergh).

Ten einde niet in eene noodelooze vermeerdering van geslachten te

vervallen, breng ik deze Tipulide tot het genus Ozodicera Macq.,

waarin zij wegens de dertienledige en gekamde sprieten wel past,

ofschoon sommige kenmerken eenige afwijking opleveren. Zoo zijn in

0. pedinala Wied., die a!s type van het geslacht te beschouwen is,

de vier laatste sprietleden zonder aanhangsels, terwijl bij boven-

beschreven soort al de leden, van het vierde tot en met het laatste,

vertakt zijn; ook is bij 0. pedinala de vorkcel der vleugels ongesteeld
,

bij O. anjeittina daarentegen kort gesteeld.

Bij de oprigting van het genus (Suil. à fìu/f. I. p. 22) noemt Macquart

de leden d(u- palpen ongeveer van gelijke lengte; niettemin brengt hij

het in de Dipt. ex. onder de Tipulidae longipalpes, d. i. waarbij het

laatste lid lang en dun is.
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3. T i p 11 1 a abdominalis Say.

Clempliora abdominalis, Say, Janni, ai: Pliiì. III. 18. 2; Wied.

Aiiss. Zwrìfì. I. 37. 1; —Tipnla aUiilatKS, Walk. Lisi, I. 65.

Van deze groote en prachtige Tipnla , door Say en Wiedemann ten

onregte tot het geslacht Ctenophora, gerekend, vond ik een paar

mannelijke exemplaren uit de omstreken van Quebec (Provancher) in

het Brusselsche museum.

4. T i p a 1 a e 1 II t a Low.

Low.. Dipt. Am. sept. Cent. IV. G.

Een <? uit de omstreken van Quebec (Provancher) in het museum

te Brussel.

5. Tipnla r e t o r t a n. sp.

Testacea; thoracis dorso ciuereo-fusco ; abdominis linea dorsali,

antennis (praeter articules basales tres) palpisque fuscis; alis albido-

et fusco-tessellatis ; macula obscura in cellularum basalium initio. —
$ long. 21. .5 mm.

Bruingeel; het aangezigt en de snuit helderder; de schedel en het

achterhoofd donkergrauw; voorhoofd boven de sprieten een weinig

bultig verheven. Sprieten ruim ter lengte van den kop; de drie eerste

leden roodgeel, de volgende zwartachtig even als de palpen. Thorax

van boven donker bruingrauw
, met eenige aanduiding van drie langs-

strepen, borstzijden lichtgrijs gevlekt; schildje eenigszins roestkleurig
;

achterrug met lichtgrijze bestuiving. Achterlijf met eene donkerbruine

rugstreep en onduidelijke, afgebroken, donkere zijstrepen; eijerbuis

spits, regt en glanzig, aan de basis kastanjebruin, naar het einde

roodgeel. Pooten donkerbruin; heupen en dijen bruingeel, de laatsten

met donkere spits. Kolfjes donkerbruin met vuilgelen steel. Vleugels

(fig. 3) wit en bruin gevlekt; de vlekken zoodanig gerangschikt, dat

zij eenigszins afwisselend lichte en donkere, in 't midden hoekig

gebogen dwarsbanden vormen; de tweede achtercel (vorkcel) is geheel

donker; de schijfcel en de vierde achtercel daarentegen zijn geheel

wit; eene donkere vlek bedekt de worteld warsader en de basis der

beide wortelcelleu
;

tegen den achterrand aan 't eind der axillaar-ader

een licht vlekje.

Een Î, uit de omstreken van Quebec (Provancher), in het museum
te Brussel,
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Deze soort scliijat verwant aan T. tessi'llata Low [Dipl. Aiiwr. sept.

Cent. IV. 3), clocli is onderscheiden door de niet met zaagtandjes

voorziene eijerbuis, alsmede door de kleur der sprieten, die van het

vierde lid af geheel donker is.

6. T 1 |t II 1 a m loro e e p h a 1 ii n. sp.

Rabida, immaculata; antennis ferrugineis, articulorum ultimorum

basi fiisca; alis dilute testaceis, maculis fuscis uebulosis subquatuor:

duae in cellula basali secunda, una ad nervi radialis basin et una

(stigmaticalis) ad costam. —$ long. 20,.5 mm.

Eenkleurig roodbruin; op den thorax naauwclijks eenige aanduiding

van donkere langsstrepen ;
borstzijden en achterrug iets lichter. Kop

klein en ronduchtig, met weinig verlengden snuit. Sprieten niet langer

dan de kop, helder roestkleurig; de laatste leden aan de basis, de

allerlaatste geheel donker. Palpen zwartbruin. Eijerbuis kort en regt,

glanzig roestkleurig. Pooten donkerbruin; heupen en dijen, de laatsten

behalve de spits, bruingeel. Kolfjcs vuilgeel met donkeren knop.

Vleugels (fig. 4) met bruingele tint, wolkig, met ongeveer vier donkere

vlekken, waarvan er twee in de tweede wortelcel (de eene digt bij

de ba«is, de andere in 't midden) zijn geplaatst; de derde aan den

oorsprong der radiaal-ader en de vierde als randvlek aan het eind der

subcostaal-ader.

Een Î van Guadeloupe (Delaunay) in het museum te Brussel.

7. Ti pul a vitrea n. sp.

Cinerea; proboscide lutea; pleuris pallidis; abdomine testaceo, lineis

marginalibus fuscis; alis cinerascentibus; cellula basali secunda vitrea
;

stigmate fusco; nervo subcostali, nervo posticali uervoque transverso

postico fusco-limbatis. —e? long. 15,25 mm.

Geelachtig aschgrauw; thorax van boven iets donkerder, ongestreept
;

prothorax geelachtig; borstzijden lichtgrijs. Het aangezigt , de matig

lange snuit en de wortelleden der sprieten helder roodgeel (de verdere

sprietleden afgebroken). Achterlijf bruingeel , met twee donkerbruine

zijstrepen en smalle bruine insnijdingen
;

genitaliën roodgeel , regthoe-

kig afgeknot, van boven met een aan de spits verdonkerd tepeltje
;

de bovenste aanhangsels schubvormig. Pooten zeer lang en dun:

heupen en dijen roodgeel; dijen met donkerbruine spits; scheenen en

tarsen zwartbruin^ de scheenen aan den wortel geelachtig, Kolfjcs
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bleekgeel met donkeren knop. Vleugels (fig. 5) bruinachtig aschgrauw,

met donkerbruine randvlek; subcostaal-ader
,

posticaal-ader en achter-

dwarsader donkerbruin gezoomd ; de tweede wortelcel glasachtig
;

voorts glasachtige plekken in de schijfcel, in de eerste achtercel en

aan den wortel der overige achtercellen.

Een <? uit de omstrekeu van (Quebec (Provancher) ia het museum

te Brussel,

8. Ti pul a nubifera u. sp.

Testacea; thorace substriato; abdominis dorso infuscato, lineisque

lateralibus fuscis; alis nubeculosis, maculis costalibus fuscescentibus

subquatuor; nervis transversis et nervo posticaU in apice fusco lim-

batis. —$ long. 12 mm.

Voorhoofd aschgrauw met donkere langsstreep ; aangezigt en de vrij

lange snuit roodgeel; wortelleden der sprieten roodgeel (de verdere

leden afgebroken); palpen zwartbruin. Thorax en achterlijf bruingeel,

bijna okergeel; op den thorax vier niet zeer duidelijke bruinachtige

langsstrepen ; de zijwaartsche van voren verkort • achterrug ter weder-

zijde met bruine vlek; borstzijden bleek okergeel. Achterlijf van

boven met breeden bruinen , door de bleeke insnijdingen afgebroken

rugband, en met scherp geteekende, mede aan de insnijdingen afge-

broken, donkerbruine zijlijnen; de laatste ringen bruin, een weinig

kolfachtig verdikt
;

genitaliën bleek roodgeel ; de bovenste aanhangsels

schubvormig , in eene punt geëindigd ; in 't midden twee korte , be-

haarde tepeltjes; de laatste buikring tot eene scherpe punt uitgerekt.

Pooten roodgeel ; spits der dijen en scheenen donkerbruin ; de scheenen

en vooral de tarsen over 't geheel donkerder. Kolfjes geel; de knop

van boven zwartachtig. Vleugels (fig. 6) langer dan het achterlijf,

wolkig gevlekt; tegen den voorrand vier donkere vlekken; de eerste

onmiddellijk vóór, de tweede even voorbij de halve vleugellengte
, beiden

de discoidaal-ader niet overschrijdende en in 't midden der bovenste wor-

telcel eene halfronde, lichte plek insluitende
;

de derde vlek is de gewone

rand vlek en loopt, naar onderen toegespitst, over de dwarsaderen tot

aan de schijfcel; de vierde vlek ligt aan de vleugelspits; op de

posticaal-ader bevindt zich voorbij het midden nog eene bruine vlek

en haar laatste gedeelte is, even als de ac h terd warsader, bruin ge-

zoomd; ook de worteldwarsadereu zijn donker gevlekt j de schijfcel is
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licht, even als het grootste deel dei' eerste achtercel eu de basis der

volgende achtercellen.

Een c? van Buenos Aires (Weyenbergh).

9. T i p u 1 a (' o s t a 1 i s Say.

Say, Jom-ii. ar. Pfiil. III. 23. 2; Wied. Auss. Ziiriß. I. 51. 17.

Een S' uit de omstreken van Quebec (Provancher) in het museum

te Brussel.

10. P a e il y r ii i ii a de % a w s Fabr.

Tipiiìn flt'(jaiis, Fabr. Si/st. àìiII. 2ß. 10; Wied. Dipl. er. I. 26. 6;

id. .l//,s">'. Zwcifi. I. 50. 15; — l'dHn/rhinii cltyans, Schincr, />iy>/. iYor.

RcLsr. ,34. 2.

Ecu mannetje on twee wijfjes van Argentina (Weyenbergh).

Bij liet e?, (lat tot dusver onbekend was, is de eerste achterlijfs-

ring van achteren breed zwart; de tweede heeft slechts een zeer

smallen zwarten zoom; bij de twee volgende ringen wordt die zoom

breeder en de laatste ringen zijn geheel zwart; deze laatste ringen

zijn nnnr onderen verbreed, waardoor het einde des achterlijfs eenigs-

zins van ter zijde schijnt zaraengedrukt ; de anus is schuin afgesneden
;

de genitaliën zijn roodgeel, van boven met een paar korte tepeltjes.

In beide sexen steekt het voorlioofd bultig vooruit; de zwarte voor-

hoofdsvlek is zeer glanzig en eindigt van voren in eene fijne punt
;

ter wedcrzijtle bevindt zich achter de oogen eene zwarte stip; de

zwarte zijbanden van den thorax zijn van voren bnitcnwaarts omge-

bogen, hetgeen bij het $ echter minder in het oog valt, omdat zij

daar over 't geheel naar voren zeer verbreed zijn. De vleugels zijn

geelachtig, vooral aan den wortel en langs den voorrand; de rand-

vlek is niet zeer donker, eigenlijk meer geelbruin; de vorkcel is bij

al mijne exemplaren ongesteeld.

Zou f*, nlbifrom Macq. {Dipl. cv. I. 1. 49. 3) niet dezelfde soort

zijn? De beschrijving past wel, ofschoon bij Macquart's eenige

exemplaar het achterlijf was afgebroken. Verschil is alleen te vinden

in de iiort gesteelde vorkcel, maar het is de vraag of dit niet cene

toevallige afwijking was.

11. P Ml! cl il alhovitta Walk.

Walk. List, I. 37; O. Sack. /'/or. ,ir. /'////. 1S59. 247; id. Mon. of

^\ Am. Dipl. lY. 273. 1.
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Van deze fraaije soort bevindt zich een exemplaar uit de omstreken

van Quebec (Provanclier) in het Brusselsche museum , doch
,

jammer

genoeg ,
slechts in overblijfselen ; de vleugels waren echter voldoende

om de soort te herkennen.

12. A 111 a 1 O p i s i 11 c o u s t a ii s O. Sack.

O. Sack. Proc. ac. Phil. 1859. 247
; id. Mon. N. Am. Dipl. IV. 266. 1.

Een ^ van Quebec (Provancher) in het museum te Brussel.

13. E r i O e e r a f u 1 i g i ii o s a 0. Sack.

0. Sack. Proc. ac. Pliil. 1859. 243; id. Mon. N. Am. Dipl. IV.

255. 4.

Een 2 van Coîumbie in het museum te Brussel.

RHYPHIDAE.

1. R 11 y p b II s f c 11 e s t r a 1 i s Scop.

Tipiila fetirslrnlis, Scop. Entom. earn. 322. 858; —RInjp/ms fenc-

stralis, Meig. Sijsl. Bcsclir. I. 323. 3; Zett. Dipl. Scand. IX. 3136. 2;

Schiner, Faun. Anslr. II. 495; v. d. Wulp, Dipt. Ncerl. I. 437. 1.

Een 2 uit de omstreken van Quebec (Provancher) in het museum

te Brussel.

2. R 11 \ p h 11 S p u 11 e t a t u s Meig.

Rhagin pnnctalus , Fabr. Mant. ins. II. 333. 10; id. lint. syst. IV.

274. 13; — Sciava pnuctata, Fabr. Syst. Anil. 59. 13; —R/njpìins

IHuiclalns, Meig. Sijst. Bcsc'rr. 1. 322. 2; Zett. Dipi. Scarni. IX. 3434.

1; Schiner, Faun. Anslr. II. 495; v. d. Wulp, Dipt. Neerl. 438. 2.

Een ê uit de omstreken van Quebec (Provancher) in het museum

te Brussel.

STRATIOMYIDAE.

1. Boris M r r i s ii Dale.

Revis Morvisii, Dale, Enlom. 115. 75; Schmer^ Fann. Anstv.l.2A] —
Revis pallipes, Low, Slelt. Entom. Zeilnng , 1846. 284. 5.

Een vrouwelijk exemplaar uit de omstreken van Quebec (Provan-

cher), in het Brusselsche museum berustende, geloof ik tot boven-
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staande soort te moeten brengen, aangezien ik geen verschil met ile

Europesche exemplaren kan ontdekken. In den Catalogus der Noord -

Amerikaansche Diptera van den Baron Osten Sacken wordt de soort

niet vermeld.

2. Ileriiietiii rufi ven tris Fabr.

Fabr. SijsL Anti. 63. 2; Wied. Auss. Zwei/l. II. 23. 2; Perty, Drl.

Aiiim. liras. 183. pi. xxxvi fig. 12.

Een Î van Bahia (de Lacerda) in het Brusselsche museum; het

stemt geheel overeen met een mede vrouwelijk exemplaar uit de

Argentijnsche republiek (Weyenbergh) in mijn bezit.

3. S t r a t i o 111 via m u t a b i 1 i s Fabr.

Slralioiiujs miilabilis Fabr. /:,'///. syst. IV. 266. 12: id. Sijst. Anti.

81. 14; Wied. Auss. Zweifl. II. 63. 4. pi. viii fig. Ga en />; Perty,

]k-l. Anim. Bras. 184. pi. xxxvi fig. 14; AValk. List, V. 42. (')!
;

Bell. /)///. Mess. I. 30. 1 ;
— Strationujs fasciata Fabr. Ent. sijst.

IV. 266. 14; id. Sijst. Anti. 81. 1.5.

In 's Rijks museum te Leiden bevinden zich eenige exemplaren uit

Brazilië (Beseke) en van Caracas (v. Lansberge)
;

ik zelf bezit een <?

uit de Argentijnsche provincie Santa Fé, mij door Prof. Weyenbergh

gezonden.

4. S t r a t i O m } i a p i c i p e s Low.

Low, Dipt. Am. sept. Cent. VIL 21.

Een î uit de omstreken van Quebec (Provancher) in het museum

te Brussel.

Volgens Osten-Sacken {Cal. Dipt. N. Anwr. p. 48), zijn als syno-

niem met deze soort te beschouwen : Str. isrhiaca Walk, en badins

Walk. Lisi, m. 529.

5. S t r a t i O m y la q ii a d r i j; l' sima Low.

Low, Dipl. Am. sept. Cent. VI. 4.

Een 5, Quebec (Provancher) in het museum te Brussel.

6. S t r a 1 1 m y i a co ii v e x a n. sp.

Nigra, orichalceo-tomentosa ; vertice, scutelli spinis, tibiis tarsisque

testaceis; abdominc segmentis singulis fasciis duabus orichalceis,

primis interruptis. —$ long. 15 mm.
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Kop en thorax met een digt zijdeaclitig vilt bekleed, waarvan de

kleur het midden houdt tusschen aschgrauw en okergeel; op het

aangezigt en aan de borst wordt het iets witachtiger; onmiddel-

lijk boven de sprieten komt de glanzig pekzwarte grondkleur

eenigszins als eeue verhevene dubbelvlek te voorschijn; schedel

en achterhoofd bruingeel. Sprieten zwart, slank, ten minste

dubbel zoo lang als de kop; het eerste en derde lid nagenoeg

van gelijke lengte. Thorax zeer gewelfd; de doornen van het

schildje bruingeel. Achterlijf glanzig zwart met blaauwachtigen

gloed; de tweede en volgende ringen elk met een dubbelen

band van grauwgele zijdeachtige beharing; die op den tweeden

ring, alsmede de voorste op den derden ring in 't midden breed

afgebroken; op de laatste ringen is de voorste band dubbel

gebogen; buik met een witachtigen gebogen haarband over eiken

ring. Heupen zwart; dijen kastanjebruin; scheenen en tarsen bruingeel.

Kolfjes geelachtig. Vleugels met bruingele tint, die aan den voorrand

krachtiger is: de aderen aldaar donkerbruin, overigens geelachtig.

Een Î uit Argentina (Weyenbergh).

7. L a S i o p il V i 1 1 a t a n. sp.

Nigra; thorace vittis quinque griseis; abdomiue thorace breviori,

maculis lateralibus griseo -pilosis; halteribus iiallidis; ahs fuscis. —
i long. 5,25 mm.

Zwart met weinig glans. Gogen donker behaard; voorhoofd met

witte haarvlek. Sprieten zoo lang als de kop, zwart; het derde lid

aan den wortel een weinig roodgeel; de gritïel half zoo lang als het

derde lid, spits toeloopend. Thorax met vijf doorloopende lichtgrijze

langsstrepen ,
door eeue viltachtige beharing veroorzaakt; ook op het

schildje eeue dergelijke beharing. Achterlijf korter maar breeder dan

de thorax, ter wederzijde met grijze haarvlekkeu. Pooten zwart met

vuil roodgele tarsen. Kolfjes bleekgeel. Vleugels donkerbruin.

Een i uit Argentina (Weyenbergh).

Door het korte achterlijf in habitus van de Europesche soorten

afwijkende; dit is ook het geval bij L. Paulscni Phil. {VerfiaiulL

zool. hol. Gm'llsch. Wien. XV. 732. 1), waarmede bovenstaande soort

veel overeenkomst heeft, doch waarvan zij door de donkere vleugels

dadelijk is te onderscheiden.
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8. S a r g u S d e f o r n s Say.

Sargus deronis, Say, Loiiffs cxpcd. app. 376; Wied. Auss. Zweifl.

II. 38. 19; —S. ììiargiiialìis, v. d. Wulp, Tijdscfir. v. Entnm.X.lói.

Een 5, Quebec (Provancher) in het Brusselscbe museum.

9. C 11 I o r o m j 1 a viridis Say.

Sargìis viriilis, Say, Jonrn. m: Phil. III. 87; Wied. Auss. Zweiß.

I. 39. 22.

Beide sexen, Quebec (Provancher) in het Brusselscbe museum.

10. Micro (• h r y s a polit a Linn.

iV//.sY'ft polila Linn. I'\iiin. succ. 1854; —Sargus jmlilus , Fahr. Syst.

Aliti. 257. 7; Meig. %.s7. Bcsclir. Ill, 111. 9; —Clinjsomi/m jwlitn
,

Macq. Suit à Bujf. Dipt. I. 263. 3; Schiner, Faun. Austr. I. 22;

V, d. Wulp, Dipt.Nm-l. I. 163. 2. —Micrnclinjsa politn,höw
,

Verfi.

zfml. l,ot. Gcs. V. 135.

Een c?, Quebec (Provancher) in bet Brusselscbe museum.

11. P t e (• t i (• II s t e s t a c e II s Fabr.

Sargìis ti'slaccus, Fabr. .S'//.s/. Anti. 257. 6; Wied. Auss. Zweifl. II.

35. 15 ; Macq. Dipt. ,'.r. I. 1. 203. 5; id. supp. 1. 57; Boll. Ditt. iims. I. 45.

Exemplaren van Bahia (de Lacerda) , Fernambucq (Lartibue) en

Mexico, in het Brusselscbe museum.

COENOMYIÜAE.

(! Il i r o lil y z a f u s e a n a Wied.

Wied. Dipt. r.r. h 115. 2; id. Auss. Zweifl. 1. 238. 2.

Eenige vrouwelijke exemplaren van Bahia (de Lacerda) in bet

museum te Brussel.

TABANIDAE.

1. P a II go II i a III o r io n. sp.

Ovata, tota nigra, nigro-pubescens ; oculis pilosis; ocellis nullis;

alis obscure griseis; cellula posteriori prima occlusa; nervi cubitalis

ramo superiori appendiculato. —5 long. 14 mm.

Geheel zwart. Oogen met donkere beharing, door het gelijkbreede
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voorhoofd gescheiden ; aangezigt kegelvormig vooruitstekend ; kinbaard

zwartachtig. Sprieten korter dan de kop, even als de kleine palpen

spits toeloopend; zuiger zoo lang als de thorax. Thorax en schildje

met korte, zvvartbruine beharing; achterlijf eivormig, met eenigen

glans. Pooten zwart; de knieën aan de tip vuilrood. Vleugels don-

kergrauw
, aan den wortel en het begin van den voorrand bruinachtig

;

cubitaal-ader aan haar einde naar beneden gebogen en in de discoi-

daal-ader ingewricht, zoodat de eerste achtercel gesloten en gesteeld

is; bovenarm der cubitaal-ader aan haar begin regthoekig omgebogen

met een klein terugloopend adertje.

Een $ uit Argentina (Weyenbergh).

2. Pangonia depressa Macq.

Pang. depressa Macq. Dijd. ex. I. 1. 107. 21; id. supp. 4. 25;

Blanchard, bij Gay, Hisl. ßs. y polit, ile Chile, VII. 388. 4. pi. 1

fig. 8; Schin. Dipt. Nov. Reise, 100. 54; — P. evocata Jaenn.

Neue ex. Dipt. 22. 22.

Een paar wijfjes uit Chile in het Leidsch museum ; ik zelf bezit

een ?, mede uit Chile, mij door Prof. Weyenbergh gezonden. Bij

al deze exemplaren is de eerste achtercel der vleugels, die door

Macquart als zeer smal geopend wordt aangegeven, aan beide

vleugels volkomen gesloten en zelfs kort gesteeld (in zijn sup-

plement zegt Macquart evenwel, dat er ook exemplaren zijn met

eene geslotene eerste achtercel); voorts zijn de vleugeladeren , die

roodbruin worden genoemd, zwartbruiu, met uitzondering alleen

van de hulpader en de posticaal-ader , die roodbruin kunnen wor-

den genoemd. De prachtige satfraanroode kleur van den baard

en van de beharing in de borstzljden en aan den anus maken

overigens deze soort zeer kenbaar. De zuiger is niet volkomen

zoo lang als de kop, vrij dik en naar beneden gerigt; de

palpen zijn smal en zoo lang dat zij tot twee derden van den

zuiger reiken.

Het schijnt mij aan geen twijfel onderhevig, dat P. f rom/a dezelfde

soort is als P. depvcssa Macq. ; verwant schijnt ook te zijn P. albi-

tliovax Macq. {Dipt. ex. I. 1. 107. 22), die ook een korten zuiger,

een plat achterlijf en de achterpooten kort bewimperd heeft. Van

deze zegt Macquart in de diagnose, dat de eerste achtercel smal

geopend (semi apevla) is, doch in de beschrijving, dat zij ook som-
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tijds gesloten is; trouwens eene dergelijke individuele afwijking is

bij de Panrjoniae niet vreemd.

3. T a b a n u s g 1 g a n t e u s de G.

Tab. gifjantciis, de Geer, Ins. VI. 22G. 1 pi. XXX f. 1 ; O. Sack.

Mem. Boston Sor. of Nat. /rist. II. 458; —
• T. Iwratvs, Fabr. Sper,

Ins. II. 455. 4; id. Ent. syst. IV. 363. 5; id. Syst. Anti. 94. 3, Wied.

Dipt. <\r. I. 63. 3; id. Anss. Zwcifl. I. 115. 4; - T. hicolor, Maeq.

Dipt. ex. supp. 2. 21. 105; —T. cilrofasciatus, Macq. 1. c. supp. 5.

32. 126.

Een $ uit de omstreken van Quebec (Provancher) in het Briisselsche

museum.

4. T a I) a n u s Orion O. Sack.

O. Sack. Mem. Boston soc. of nat. Iiist, II. 442.

Een <?, als de vorige.

5. T a b a n u s I a s i o p h t b a 1 m u s Macq.

Tab. lasiophtlialmtis, Macq. Dipt. ex. I. 1. 143. 45; —Theriopiectes

ead., O. Sack. 3Ieni. Boston soc. of nat. Iiist. II. 465; —Tab. puncti-

pmnis, Macq. Dipt. ex. supp. 2. 23. 108; O. Sack. 1. c. 473; —Tab.

midabilis, Walk. List, I. 166.

Een paar wijfjes, als de vorigen.

6. T a b a n u s b i c o 1 o r Wied.

T. bicolor, Wied. Dipt. ex. I. 96. 58; id. Aass. Zweiß. I. 118. 115;

O. Sack. Mem. Boston soc. of nat, hist. II. 460; —T. ru f ceps, Macq.

Dipt. ex. supp. 5. 35. 120; —T. fnhescens, Walk. List, I. 171.

Een (? , waaraan evenwel het achterlijf ontbreekt , als voren.

7. T a b a II u s 1 i n e o 1 a Fabr.

T. lineola, Fabr. Ent. syst. IV. 369. 33; id. Syst. Anti. 102. 41;

Wied. Dipt. ex. I. 81. 86; id. Anss. Zweiß. I. 170. 89; 0. Sack.

Mem. Boston ac. of nat. hist. 11.448; —T. 5r/«?//a«s, Walk. List, I. 182.

Een $^ als voren.
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8. Tabaniis inornatiis Phil.

Philippi, Verìi. Zool. bot. Gesellscli. XV. 718. 22.

Een paar wijfjes van Argentina (Weyenbergh).

9. T a 1) a n u S h a ra a t n s n. sp.

Niger, genis pleurisque fulvo-hirtis
; abdominis fasciis maculisque

dorsalibus fulvo-tomentosis
; antenuis palpisque nigris; antennarnm

artieulo tertio spina obtusa munito; palpis pedibusque nigris, tibiarum

dimidio basali fulvo; alls cinerascentibus, costa venisque rufo-testaceis. —
$ long. 20 mm.

Deze en de volgende soort onderscheiden zich door de sterke ont-

wikkeling van den tand aan het derde sprietenlid
, die tot een stompen

dikken haakvormigen doorn is uitgegroeid. Bij beiden zijn sprieten en

palpen eenkleurig zwart.

Kop ruim zoo breed als de thorax; het matig breede voorhoofd

donker aschgrauw, met een glanzig zwarten middenband, die van

boven lijnvormig en onduidelijk begint en naar onderen allengs breeder

wordt
;

aangezigt meer geelachtig aschgrauw ; wangen en kinbakken

met goudgele, bijna oranjekleurige beharing. Oogen naakt. Sprieten,

zuiger en palpen zwart; voor den vorm der sprieten verwijs ik kort-

heidshalve naar de afbeelding (fig. 7). Thorax en schildje dofzwart,

van boven met fijne aschgrauwe , in de borstzijden met ruwere goud-

gele beharing. Achterlijf zwart; de beide eerste ringen met korte

goudgele beharing, die vooral in de zijden en aan den achter-

rand der ringen duidelijk uitkomt; de drie volgende ringen flaauW

glanzig, elk met eene driehoekige rugvlek van goudgele beharing;

buik eenkleurig zwart. Pooten zwart ; de wortelhelft der scheenen

helder geelrood. Vleugels met grauwe tint, aan den wortel en den

voorrand, even als de vleugelschubben eenigszins roestkleurig
; aderen

bruingeel; aderbeloop normaal.

Een $ uit de Argentijnsche provincie San Juan (Weyenbergh).

10. Tabaniis unci natu s n. sp.

Nigricans
;

thorace griseo-substriato
;

genis pleurisque tìavido-hirtis
;

abdominis incisuris griseis
; antennis palpisque nigris ; antennarum arti-

eulo tertio spina obtusa munito; pedibus nigris, tibiarum dimidio basali

fulvo; alls brunneo-cinerascentibus
, venis obscuris. —? long. 18 mm,
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Een weinig kleiner dan de vorige soort , waarvan zij zich overigens

onderscheidt door meer grauwzwarte kleur, de minder sterke en meer

bleekgele of vaalgele beharing, den niet roodgelen voorrand der

vleugels en de donkerder vleugeladeren.

Voorhoofd grijs, met glanzig zwarten middenband, die van boven

onduidelijk is en naar onderen zich plotseling verbreedt; aangezigt

geelachtig aschgrauw; wangen en kinbakken met bleek okergele

beharing. Oogen naakt. Sprieten (fig. 8) en palpen zwart. Thorax dof

grauwzwart, met onduidelijke lichtgrijze langsstrepen ;
borstzijden

geelachtig aschgrauw met geelachtige beharing; schildje en achterlijf

zwart, het laatste van boven met grijze insnijdingen; in de zijden

der beide eerste ringen eene vaalgele beharing. Pooten zwart; de

wortelhelft der scheenen roodgeel; deze kleur niet zoo levendig als

bij fiamatus , maar daarentegen iets verder uitgebreid. Vleugels met

bruingrauwe tint , die in 't midden over de dwarsaderen iets krachtiger

wordt, aan den wortel en voorrand bleek roodgeel; aderen zwart-

bruin; aderbeloop normaal.

Een 2 uit de Argentijnsche provincie San Juan (Weyenbergh).

11. T a b a n 11 s t r i v i 1 1 a t u s Fabr.

Fabr. Sijst.Autl. 104. 40; Wied. Dipt. exA.Sò.Al-, id. Auss. Zwnfl.

I. 172. 91; Schin. Dipt. Nov. Reise, 86. 17.

Ik bezit een paar niet te best geconserveerde vrouwelijke exem-

plaren uit Argentina (Weyenbergh), die ik meen tot deze soort te

moeten brengen.

12. ï ab anus tes t aceomaciilat iis Macq.

Macq. Dipt. ex. I. 2. 140. 36; Blanchard, bij Gay, Hist. fis. y polit,

(le ill ile, VII. 394. 5 pi. 2. f. 9.

Twee wijfjes uit Chile in het Leidsch museum.

13. T a b a n 11 s r ii b r i e o s ii s n. sp.

Ochraceus; antennarum apice et callo frontali piceis; alis subhya-

linis, costa fasciaque lata obliqua fuscis. —? long. 10,5 mm.

Okergeel. Voorhoofd vrij breed, van onderen met eene groote, rond-

achtige, glanzige, kastanjebruine vlek, die van boven met eene

fijne langslijn aan de lichtbruine schedelvlek is verbonden. Oogen
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naakt. Sprieten (fig. 9) roodgeel, vrij slanlt; eerste lid bijna cylin-

drisch; tweede lid kort, bekervormig ; derde lid langwerpig, spits

toeloopend, op het eerste derde met een wel niet grooten, maar nog

al scherp aangeduiden tand ; de spits van het lid duidelijk afgescheiden

zwartbruin. De slanke en spitse palpen van dezelfde okergele kleur

als het aangezigt; kinbaard okergeel. De rug van den thorax en het

schildje slechts weinig donkerder dan de borstzijden. Achterlijf bijna

eenkleurig. Pooten, even als de kolfjes okergeel ; de tarsen naauwe-

lijks iets donkerder. Vleugels met eene flaauwe grauwachtige tint; de

wortel, de voorrand tot en met de randvlek, alsmede een breede

schuine dwarsband bruin; ook de posticaal-ader bruin gezoomd; de

schuine band is van de randvlek afgescheiden en aan den voorrand het

breedst; hij neemt den wortel der vorkcel in en ofschoon zich niet

geheel tot de vleugelspits uitstrekkende, is deze toch ook nog een

weinig verdonkerd; naar onderen wordt hij wat smaller en neemt hij

ongeveer het laatste derdedeel der schijfcel in; hij bereikt overigens

niet geheel den achterrand; aderbeloop gewoon.

Twee wijfjes uit Argentina (Weyenbergh).

14. L e p i (1 o s e 1 a § a a 1 b i t a r s i s Macq.

Macq. Dipt. ex. supp. 4. 3G. 1.

Een paar wijfjes van Argentina (Weyenbergh).

15. C h r y s o p s n 1 g e r Macq.

Macq. Dipt. ex. I. 1. 161. 10; O. Sack. Prodr. momgr. N. am.

Tabanidae I. 377.

Van deze, even als van elk der beide volgende soorten, bevindt

zich een j uit de omstreken van Quebec (Provancher) in het Brus-

selsche museum.

16. C h r y s o p s fugax O. Sack.

O. Sack. Prodr. moitoijr. N. am. Tabanidae I. 375.

17. C h r y S O p s celer O. Sack.

O. Sack. Prodi', monogr. N. am. Tabanidae I. 376.

11
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BOMBYLIDAE.

1. Bombylius a tr i c ap ill iis Low.

Low, Dipt. Am. sept. Cent. X. 42; O. Sack. West. Dipt. 249.

Twee mannetjes uit de omstreken van Quebec (Provancher) in het

museum te Brussel.

2. Sy s to eck 11 s vulgaris Low.

Low, Dipt. Am. sept. Cent. IV. 52; 0. Sack. West. Dipt. 253.

Een $ van Tenessee (Troost) in 's Rijks museum te Leiden; het

behoort tot de levendig roodgeel behaarde variëteit, door Osten

Sacken 1. e. vermeld.

3. Discliistus tra II s atlanticus Phil.

Bombìjlius transatlanticKS Philippi, Verh. zool. bot. Gesellscli. Wieiii

XV (18G5) 649. 3; —Discliistus ead. Schiner, Dipt. Nov. Reise,

138. 71.

Uit Philippi's beschrijving, sluitende met de woorden: „die erste

Basilarzelle ist sehr verlängert", is reeds af te leiden dat de soort

tot het genus Discliistus Löw behoort. Die beschrijving, ofschoon kort,

past volkomen op een paar wijfjes, mij uit Argentina door Prof.

Weyenbergh gezonden.

4. D i s c 11 i s t u s a ma b i 1 i s n. sp.

Nigricans, pilis flavescentibus vel pallidis omnino tectus; epistomate

nigro nitido; abdomine nigro velutino, fasciis duabus maculaque

media albidis; antennis, proboscide pedibusque nigris; antennarum

articulo tertio elongato
;

proboscide dimidium corporis superante ; alis

hyalinis, ad basin et costam flavescentibus. —<? 8—-9 mm. (fig. 10).

In grootte , kleur , beharing en aderbeloop op de vorige gelijkende,

doch door de fraaije teekening van het achterlijf onderscheiden.

Grondkleur des ligchaams zwart, doch door eene digte beharing bedekt,

die over 't algemeen grauwgeel of bleekgeel, in de borstzijden grijs-

achtig wit is; onmiddellijk voor de inwrichting der vleugels tusschen

de beharing eenige digt bijeenstaande zwarte borstels. Aangezigt

eenigszins opgewipt, glanzig zwart, alleen van boven tegen deoogen

en van onderen aan de kinbakken met grauwe bestuiving. Sprieten

zwart; het eerste fid met digte, van onderen langere beharing; het

derde lid langer dan de beide eersten te zamen, spits toeloopende.
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Zuiger glanzig zwart, bijna drie vierden ter lengte van het ligchaam i).

Achterhoofd met digte grauwgele beharing, op de kruin een bosje

zwarte borstelhaartjes. Achterlijf fluweelzwart; de beide eerste ringen,

eene ronde vlek midden op den vierden ring, alsmede de vijfde ring

zijn blaauwachtig witgrijs; op den eersten ring en den voorrand van

den tweeden deze kleur door eene zwartachtige bestuiving eenigszins

verduisterd. Pooten zwart, deels met witachtige bestuiving; onder

aan de dijen lange witachtige haren , die aan het eind der achterdijen

door eenige zwarte borsteltjes vervangen worden, Kolfjes met bol-

vormigen ,
beenwitten knop. Vleugels vrij spits toeloopend, glasachtig,

aan den wortel en den voorrand met flaauwe roodgele tint ;
aderen bruin-

geel; middeldwarsader op drie vierden van de lengte der schijfcel, waar-

door de bovenste wortelcel veel langer is dan de middelste; eerste achter-

cel even als de onderste wortelcel aan den achterrand vrij wijd geopend.

Twee mannetjes van Argentina (Weyenbergh).

Daar ik van D. transatlaiitiriis alleen wijfjes, van D. amabilis

daarentegen alleen mannetjes bezit en de beide soorten^ zooals reeds

is gezegd , vele punten van overeenkomst vertoonen , was ik in 't eerst

geneigd ze voor de beide sexen van dezelfde soort te houden. Ik

nam daarbij aan, dat Philipp! het c? van zijne soort niet zou hebben

gekend en zijne beschrijving (waarbij hij de sexe niet aangeeft) enkel

op het ? zou gegrond zijn. Schiner evenwel (Dipt. Noi\ Reise) spreekt

van het c? van D. transatlanlinin^ zonder van eenig verschil in teeke-

ning melding te maken , waaruit volgt dat mijne aanvankelijke opvat-

ting onjuist is geweest en hier inderdaad aan twee onderscheidene

soorten moet worden gedacht.

5. P h t 11 i r 1 il pietà Phil.

Philippi, Verliand. zool. bot. Geseilscli. Wien, XV. 653. 3.

Een drietal exemplaren, allen wijfjes, uit Chile in 's Rijks museum

te Leiden; ik bezit mede een $, mij door Prof. Weyenbergh uit

Argentina toegezonden.

1) Uit mijne afbeelding zou kunnen worden afgeleid, dat de zuiger niet zoo

lang is. Men houde echter in het oog dat hij uiet volkomen horizontaal, maar

een weinig schuin naar beneden is gerigt, zoodat de volle lengte zich niet

vertoont, wanneer men het dier op de rugzijde ziet; de lengte komt eerst uit,

als men het van ter zijde voor zich heeft.
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6. E X O p r O S O p a e r y t li r o c e p li a 1 a Fabr.

Aiìt/irax erytliroccphala , Fabr. Syst. Antl. 118. 4; Wied. Dipt. ex.

I. 120. 3; id. Aiiss. Zwei fi. I. 255. 5; — Exoprosopa erijlhroccp/iala,

Macq. Dipl. ex. II. 1. 37. 5 pl. 16 fig. 4 en pi. 19 fig. 2 ; Blanchard,

in Gay, Hisl. fis. ij polit, de Chile, VII. 379. 1 pl. 3 fig. 3; Schiner,

Dipt. Nov. Reise, 117. 1; Fel. Lynch, El Nalìiralisla argenlino , I.

263. 1 ;
— Stomoxys morio , Fabr. Ent. Syst. IV. 393. 1 ; id. Syst.

Antl. 279. 1; —Exoprosopa coeruleiventris , Macq. Dipl. ex. supp. 1.

100. 46. pl. 9 fig. 9.

Behalve verscheidene exemplaren uit Brazilië, bezit ik door de goedheid

van Prof. Weyenbergh een paar mannetjes uit Argentina. De soort schijnt

in Zuid-Amerika zeer verspreid en niet zeldzaam te zijn. In de tee-

kening der vleugels is veel afwisseling, zoodat onderscheidene varië-

teiten zouden kunnen worden aangegeven ; als een van deze moet ook

E. coernleivenlris Macq worden beschouwd , bij welke de witte teekening

der vleugels tot een minimum is teruggebragt, maar toch in een smallen

dwarsband, eene stip en een smallen zoom aan de vleugelspits zigt-

baar is; ik bezit Braziliaansche voorwerpen, die inderdaad veel op

Macquart's afbeelding van aieriilcioentris gelijken.

Wel mag men vragen hoe het mogelijk is geweest dat Fabricius

deze soort ten tweeden male opneemt in zijn Systema Antüatorum en

haar daar aan het hoofd stelt van zijn genus Stomoxys, waarvan hij

onmiddellijk er boven als kenmerken opgeeft : „antennae incumbentes
,

articulo ultimo basi dorsali setigero". Het kan alleen verklaard worden

uit een geheel in den blinde naschrijven van vroegere citaten, eene

wijze van handelen waaraan Fabricius zich dikwijls heeft schuldig

gemaakt.

7. Exoprosopa albiventris Macq.

Macquart, Dipt. ex. supp. 3. 33. 53 pl. 3 f. 8.

Een $ van Angostura in Venezuela (Semper) , in het museum te

Brussel.

Het komt mij voor, dat Macquart's aangehaalde beschrijving stellig

op dit voorwerp van toepassing is; alleen noemt hij het achterlijf

geelbruin (testacé), terwijl bij mijn exemplaar de grondkleur zwart

is; welligt is dit een sexueel verschil, want hij beschrijft enkel het

i; of wel zijn voorwerp is eerst kort na het verlaten der pop gedood.

Dat hij de grootte op slechts 5^- 1. (= 12 mm.) aangeeft, terwijl het
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Brusselsche exemplaar 15 mm. lang is, kan geen bezwaar opleveren,

daar de meeste soorten van Anthraciden ten opzigte der grootte nog

al variëren. Eene meer uitvoerige beschrijving en eene nieuwe afbeel-

ding van den vleugel (fig. 11) moge overigens het dier, dat ik voor

mij heb, nader leeren kennen.

Kop donker bruinrood, met geelachtige schubbetjes en op het naar

boven versmalde voorhoofd met korte zwarte beharing; aangezigt

kegelvormig vooruitstekend. Sprieten bruinrood ; de spits van het derde

lid met de eindgriifel zwart; zuiger zwart. Thorax zwart; de be-

haring van boven kort en digt, vaalgeel, die van voren en in de

zijden alsmede achter de vleugelschubben langer en grover en meer

goudgeel; schildje donker geelbruin, aan den achterrand met zwarte

borstels, dergelijke borstels ook achter den wortel der vleugels. Achterlijf

kegelvormig, zwart; de eerste ring, eene vlek ter wederzijde van

den derden, de volgende ringen geheel en de buik met digte plat-

liggende zilverwitte beharing, die de grondkleur verbergt. Pooten

geelrood; de tarsen alsmede de achterscheenen zwartbruin; achterste

dijen en scheenen met zwarte doornige borsteltjes; tarsen aan het

eind zeer dun. Vleugels grauw, aan den wortel en den voorrand

roetbruin, doch deze donkere kleur niet scherp afgescheiden; boven-

dien een aantal zwartbruine, wegsmeltende vlekken, meerendeels op

de dwarsaderen; vier cubitaal-cellen aanwezig.

De soort is ongetwijfeld digt verwant aan E. piindipennis Macq.

{Dipt. ex. supp. 4. 106. 58 pi. 10 f. 4) van Nieuwholland, doch

daargelaten het geheel andere vaderland, is bij deze de beharing van

het achterlijf op vele plaatsen geel of althans geelachtig.

E. albiveiitris Thoms. (Dipt. EiKjon. Resa, 480. 57) van Sydney is eene

andere soort, wier naam dus door een nieuwen zal zijn te vervangen.

8. Exoprosopa Proserpina Wied.

Anthrax Proserpina, Wied, Auss Zweifl. I. 257. 60; —Exoprosopa

Proserpina, Macq. Dipt ex. II. 1. 38. 7; Bigot, in Ramonde la Sagra,

Hist, physique, politique et naturelle de Vile de Cuba, anim. articulés

p. 793; Schiner, Dipt. Nov. Reise, 117. 2; Fel. Lynch, El Naturalista

argentino, I. 266. 2.

In het Leidsch museum vind ik een oud , doch nog goed kenbaar

exemplaar van deze soort, zonder aanduiding van vaderland, welligt

hetzelfde dat Wiedemann bij de beschrijving voor zich heeft gehad.
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Het bruine vlekje aan de vleugelspits (eigenlijk aan het eind der

radiaal-ader), waarvan in Wiedemann's beschrijving wordt gesproken

en dat, naar 't schijnt, dikwijls ontbreekt of naauwelijks is aangeduid,

is bij dat exemplaar duidelijk aanwezig. De soort is overigens aan de

vleugelteekening gemakkelijk te herkennen (zie fig. 12). Zij komt op

Si. Domingo en Cuba voor volgens Macquart en schijnt over 't geheel

in Zuid- Amerika niet zeldzaam , daar Schiner spreekt van 19 exem-

plaren, door de Novara van daar medegebragt.

Anlhrax KIìkiU Wied. {Aiiss. Zweifl. II. 632. 41) is voor 't minst

zeer verwant; de diagnose door Wiedemann van deze soort gegeven,

zou zelfs geheel op het voorwerp in het Leidsch museum kunnen wor-

den toegepast; in de beschrijving echter wordt gesproken van eene

tweede insnijding en van een glasachtig stipje schuin daarboven in

de zwartbruine kleur der vleugels, waarvan in het bedoelde voorwerp

niets te zien is. Schiner, die het typische exemplaar van Khujii in

Wiedemann's collectie heeft vergeleken, zegt dat het naauwelijks

van Proserpina te onderscheiden is.

9, E X O p r O s O p a S a u c t i Pauli Macq.

Macq. Dipt. ex. II. 1. 50. 37. pi. 18 fig. 8.

Verscheidene exemplaren uit Argentina (Weyenbergh) , de meesten

zeer gaaf.

Macquart's beschrijving laat zich zonder dwang op deze voorwerpen

toepassen, vooral als men in aanmerking neemt, dat hem slechts

afgevlogen exemplaren ten dienste stonden. De volgende meer uitvoerige

beschrijving moge deze fraaije soort nader leeren kennen.

Aangezigt naar den mondrand puntig toeloopend , even als de voor-

kant van het voorhoofd digt met korte platliggende vaalgele beharing

bedekt, zoodat van de grondkleur niets te zien is; voorhoofd van

boven met korte, opstaande, zwarte beharing, in c? naar boven sterk

versmald, in 2 iets breeder; achterhoofd lichtgrijs met geelachtige

beharing. De beide eerste sprietleden geelbruin, het derde lid zwart,

spits toeloopend ; de griftel iets korter dan het derde lid. Thorax

zwart; de beharing, vooral van voren en in de zijden lang en digt,

vaalgeel; die in de borstzijden, op de borst en rondom den vleugel-

wortel meer witachtig; schildje geelbruin, van achteren met zwarte

borstels; dergelijke borstels ook aan de beide achterhoeken van den

thorax
, alsmede enkele voor den vleugelwortel. Achterlijf een weinig
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breeder dan de thorax, in <? van achteren regt afgeknot, in 5 meer

spits geëindigd ; de digte viltige beharing kaneelbruin , behalve op de

voorste helft van den tweeden^ vierden en zesden ring, waar zij

witachtig is; de insnijdingen zwart; door een en ander ontstaat eene

aangename afwisseling van bruingele, zwarte en witte banden; beha-

ring van den buik witachtig. Pooten bruingeel met witte bestuiving;

tarsen zwartbruin; dijen en scheenen met de gewone korte zwarte

borsteltjes. Kolfjes geelachtig. Vleugels (fig. 1.3) groot, met flaauwe

grijze tint, aan den wortel en voorrand vrij breed geelbruin, welke

kleur niet scherp begrensd is en soms nog als een zoom aan de dwars-

aderen wordt voortgezet ; drie cubitaal-cellen ; eerste achtercel voorbij

het midden verbreed en aan het uiteinde weder vernaauwd; schijfcel

van onderen en aan het einde bogtig begrensd.

Macquart vermoedt dat deze soort dezelfde zou kunnen zijn als

Ex. Uragaiji, wier beschrijving hij onmiddellijk laat voorafgaan. Ik

kan hem in dat vermoeden niet volgen, want mijne voorwerpen kunnen

stellig niet als Uragaiji worden bestemd; van deze toch wordt de

beharing van het voorhoofd geel en het schildje alleen aan de spits

bruingeel genoemd, en bovendien de bruine zoom aan den voorrand

der vleugels als smal aangeduid.

10. E X O p r O s O p a ma 1 d o n a d e n s i s Macq.

Macq. Dipt. ex. supp. 4. 107. 60. pi. 10 f. 6.

Een c? uit Argentina (Weyenbergh).

Het exemplaar is te gebrekkig , om Macquart's korte en onvolledige

beschrijving te kunnen aanvullen. Voor op den thorax zie ik over-

blijfselen van eene vaalgele beharing ; de pooten zijn bij mijn exem-

plaar niet zwart, maar donker bruinrood. Bij de determinatie ben ik

vooral geleid door de vleugelafbeelding van Macquart, die in de

hoofdzaak wel overeenkomt met mijne teekening (fig. 14).

11. Exoprosopa fasciata Macq.

Exoprosopa fasciata, Macq. Dipt. ex. II. 1. 51. 38 pi. 17 f. 6; —
Ex. longirostris

, Macq. id. supp. 4. 108. 62 pi. 10 f. 8 ;
—Ex. rnbi-

ginosa, Macq. id. II. 1. 51. 39 pi. 18 f. 11 en supp. 1. 111; —
Mitiio americanus, v. d. Wulp, Tijdsein: v. Ent. X. 141. 13. pi. 4 f. 1—4.

De lange vooruitstekende zuiger heeft mij indertijd aanleiding ge-

geven, om deze soort ten onregte als n. sp. in het geslacht Mulio te
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plaatsen. Low heeft mij van mijne dwaling overtuigd. Het door mij

beschreven S berust in 's Rijks museum te Leiden.

WORDTVERVOLGD.

Verklaring der afbeeldingen.

PI. 15, fig. 1. Ozodicera argentina n. sp. (spriet).

„ 2. „ „ (mannel. genitaliën).

„ 3. Tipvla rctorla n. sp. (vleugel).

„ 4. „ microcephala n. sp. (idem).

„ 5. „ vitrea n. sp. (idem).

„ 6. „ nubifera n. sp. (idem).

„ 7. Tahanvs hnmatns n. sp. (spriet).

„ 8. „ iineinatus n. sp. (idem).

„ 9. „ rvbrieosiis n. sp. (idem).

„ 10. Discliistus amabilis n. sp.

„ 11. Exoprosopa albiventris Macq. (vleugel).

„ 12. „ Proserpina Wied. (idem).

„ 13. „ Sancti Pauli Macq. (idem).

„ 14, r maldonadcnHs Macq. (idem).


